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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

   عشرةالثامنة الدورة
 2011مايو  13 إىل 9جنيف، من 

  اعتماد بعض املنظمات

  األمانةمن إعدادثويقة 

يدية والفوللكور وافق .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلت ا ث ن ل لللج مللكملع نة("م ") للجا
يف من  نعقدة يف  نيف دورهتا األوىل ا ية، 2001 مايو 3 أبريل إىل 30جمل ية واإلجرا سائل ا ئ عىل بعض ا مي لتنظمل

نح  نظامصفةممبا فهيا  نة ت مل املراقب املؤقت لعدد من ا بهتا يف الاضطالع بدور يف معل ا للجاليت أعربت عن ر غ
تقرير  من 18الفقرة انظر ( نة WIPO/GRKTF/IC/1/13لا متدته ا للجاذلي ا  ).ع

نذ ذكل احلني .2 بهت أعرب عدد إضامو نظامت لألمانة عن ر غيف من ا سهالوضع يف احلصول عىل امل  يف ادلورات نف 
نة يل اخلاصة ابسامء األقة ثوترد يف مرفق هذه الوي. للجالالحقة  تفا صوا بل ل بت  قنظامت اليت  طل  مارس 9مل

نة 2011 رشةللج الاعامتد يف دورة ا نة  ثا عا ي. مل نظامت  تعود هذا الغرضإىل ملء اسـامترةملتكل ا  وترد، ل 
نظامت يف املرفق املعلومات نظمةكام قدمهتا مل اخلاصة اب  .ملك 

نة مدعوة إىل املوافقة عىل اعامتد  .3 للجإن ا
شار إلهيا يف مرفق هذه الويقة ا ثنظامت ا مل  بصفةمل

 .مراقب مؤقت

 

]ييل ذكل املرفق[

A 
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 املرفق

 املرفق

 

ية ادلوية نة احلكو بت الاعامتد بصفة مراقب يف دورات ا نظامت اليت  لا للج طل  ممل

  

ية ية الاجامت تضامن والرفا شاريع ا سة  عمؤ ه ل م  )FOSBES ONG (س

شعوب  لتدى ا يديةوامجلاعات من ية ا تقلا  لحملل

سة –نسا احلرايت فر تريانس مؤ يل  ميدا   ني

ياتمجعية حامية  هاميالاي مالقو ية يف ا ل األ  )HIWN(صل

ثقايف غري املادي  لبكة الرتاث ا  )ICHNet(شـ

 )جلنة حامية الرتاث غري املادي(

 )SPC(اجمللس الربملاين الصايم 
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شاريع سة  ممؤ ية س ية الاجامت تضامن والرفا ع ا ه  )FOSBES ONG(ل

 

يه يدية :لاملرسل إ تقلبة املعارف ا  لشع
ية الفكرية     ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل  )يالو
   34, chemin des Colombettes 

   1211 Geneva 20 

   Switzerland 

 20 70 338 22 (0) 41+  :الفاكس

 int.wipo@grtkf :الربيد اإللكرتوين

 

بة وبعد، يية   طحت

 

بةلمراقب دامئطلب الاعامتد بصفة : وضوعامل ية ادلوية ا بو احلكو نة الو ملق يف دورات  لم ي  جل

 

شاركة بصفة  نظميت ترغب يف ا ملأرشف بأن أخربمك بأن  ية مراقب دامئمت ية ادلوية ا بو احلكو نة الو ن يف دورات  ل ي ملعجل م
يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تقلاب لث يه اسـامترة الطلب والواثئق املطلوبة و. مللك طسعدين أن أرفق  ي

نة للجنظر فهيا ا  .لت

تقدمي أية معلومات أخرى  .لوإنين رهن إشارتمك 

تقدير والاحرتام بول فائق ا لوتفضلوا   بق

 

يع[ تو قا  ]ل

بري   جيلاكلويب لوفونغوال 

 ئالريس
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ية ادلواى دل اسـامترة طلب الاعامتد بصفة مراقب مؤقت لنة احلكو يدية مللج ية الفكرية واملعارف ا ية اب تقلية ا لن مللكملع
ية والفوللكور  1ثواملوارد الورا

 

بة الطلب نظمة صا حاملعلومات اخلاصة اب  مل

 

نظمة ابلاكمل  :ملامس ا

شاريع سة  ممؤ ية س ية الاجامت تضامن والرفا ع ا ه  )FOSBES ONG(ل

 

نظمة  :للموصف 

سة  نظممشاريعسمؤ ية يه  ية الاجامت تضامن والرفا م ا ع ه يع ل ثلني عن  تألف من  ية  مجة غري حكو مم ت امجلاعات قبائل ولام
ية بأن بدل حتيا   شعوابعالوا بدل ليف شـىت أرجاء ا نعم وفريةلتعاين من فقر مدقع، يف حني أن ا ئت هذه . بغين  نشوقد أ

نظمة  تصادية لرضورة ملا ية والا ية الاجامت يق ا قضامن  عحتق ية وبقاء للجامعات لتمن لطبيعئهتم ا يدية إلاتحة همفومعاربي لتقل ا
تدامة؛  ية  يق  هم  بل  سني  ية إىل احلد من الفقر و ساعدهتم يف هجودمه الرا سـاإلماكيات هلم و من سـ حت مل من ت تحق ش لم عي

تعلق  ية فامي  تقرار والكرامة اإلسا يق الامتسك الاجامتعي والا ية  ثقا ية وا يق الهنضة الاجامت ساعدة عىل  يو ن ن سـ ل ع تحقللم ف لحتق
نا بارها  ها اب عتأ ت عب ياة يف صل هم ومحلاية ا يدين محلاية معار هود مع ا يد ا هدف؛ وتو يق هذا ا ية  حلرص أسا فسـ تف جل ح ل سـتحق ملل

يعة متع وا لطبا  .جمل

 

نظمة ية  للماألهداف والغاايت الر  :ئيسـ

ية خاصة  شعوب األ ها ا بالغة اليت توا بات ا صلنظرا  ل ل بالغ عامةلية حملاوامجلاعات هجللصع هل ا ل، ومهنا اإلهامل والفقر وا جل
تغالل  يزي الاجامتعي والا يش وا سـوا لمت ثقافة لهتم ها وطردها من الغابة وإزاةل الغاابت وتاليش ا متع  لوتدين قدر احرتام ا ل جمل

ية تا سة يه ا ية للمؤ يدية، فإن األهداف والغاايت الر لواملعارف ا ل س سـ يتقل  :ئل

سور - شون يف جمد  ها بني األشخاص اذلين  تضامن و ي ا يعل يعشج  ؛اذاهتامجلاعة ت

تضعفةتعز - شعوب ا ساب ا سـيز ا ل ملت تام واألرامل والعزاب واألهمات ( ك رشدون واأل ية واألطفال ا شعوب األ يا مل صل ل
يون وما إىل ذكل ساكن األ صلوا ية ل)ل ية  منلمعارف املؤا ياة األرسة للتت تغذية و تعلق ابلصحة وا ح وخاصة فامي  ل ي

تعلمي؛ ية وا ية والزراعة واألشغال ا لوترية املا لعمل شـ  ب

ية خصوصا؛تعزيز امل - شعوب األ متعات معوما ودلى ا يدية دلى ا صلعارف ا ل جملتقل  ل

تدامة،  - ية ا شاريع ا سـيذ  من ملم لت ية وحاميهتا؛ وادلفاعتنف شعوب األ صل عن حقوق ا  ل

                                                           

 ثيرىج عدم إرفاق أية ويقة هبذا الطلب 1
تفات إىل أن ادلو ية ادلوية ويس األمانةلويرىج الا نة احلكو تخذ قرار الاعامتد يف بداية دورة ا لل األعضاء يه اليت  لم للج متل أال حتصل . ت ُحيوهذا  ل
نظامت عىل الاعامتد نصح بعدم . ملبعض ا يف،  بة الطلب خارج  نظمة صا تايل، إذا اكن مقر ا ُيواب ن مل فل ج يف فقط من أجل نالاتقالح جن إىل 

نة  شاركة يف دورة ا للجا نح الاعامتدمل  .ُيمما مل 
تفات إىل أن هذا الطلب و ثلام وردقد يقدمليرىج الا نة  م إىل ا تخدام آةل طابعة أو حاسوب، ذلا للج . ، قدر اإلماكنسـيرىج ملء الاسـامترة اب

تمكل  بذا لو أرسل الطلب ا ملسـو تايلح  int.wipo@grtkf: لإىل الربيد اإللكرتوين ا
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ناخ - ية وحقوق اإلسان وتغري ا هجرة وا ئة وا يولويج وا نوع ا مليذ برامج يف جمال ا ن من ب لتت ل ي لبنف ل ل  .ت

سة يه الا سة للمؤ سوالغاايت الر متعات وتريس حقوق اإلسان لدلفاع عن ئي ية  ية حتقق الرفا نضطالع بأعامل اجامت ه للمجع
شعوب  يدية، وذكل عن طريق ما ييلوامجلاعات لمواقف ا ية واملعارف ا ية واملوارد الورا تقلاأل ث  :لصل

تأمل  - للنظمي ندوات ومؤمترات وأايم  شعوب ت ية لضامن حتمل هذه ا ية وتدر لودورات  يبمي ية  وامجلاعاتتعل سؤو لا مل
ها؛  نفسمن تلقاء أ

شعوب  - لساعدة هذه ا يف جمايل الطب وامحلاية معاانهتا من خالل اختاذ تدابري لتخفيف ماداي وامجلاعات م
ية  ؛عالاجامت

شعوب إنقاذ - يد مهناوامجلاعات ل هذه ا متع ليك  ها يف ا ها وإعادة د تفو جم يسـمي جمل  .تعل

 

نظمة ية  للماألشطة الر سـ  :ئين

شورات ا - خملمجع ا ثقافة والرتاث ملن يقى والرقص والقصص والقوانني واألعراف(لتلفة عن موضوع ا واحلفاظ ) سـاملو
 علهيا؛

ية  - ئات ا لطبيعادلفاع برضاوة عن ا ية وثقافهتا وتراهثا اليت شلك مصمي بقاهئا؛لبي تشعوب األ صل  لل

ته؛ -  حفالوقاية من اإليدز والعدوى بفريوسه وماك

تدريب يف جم - تعلمي وا لتقدمي خدمات ا تلفة؛ل  خماالت 

شعوب  - بة إدارة موارد الغاابت وحقوق ا لمرا ية؛وامجلاعات ق ية األ صلا  حملل

سار الاتخايب؛امجلاعات تعلمي  - ية وا ية وادلميقرا ية احلقوق املد شعوب األ ية وا نا مل ط ن صل ل  حملل

ية و - بادرات إمنا ئإطالق  ييش؛تنسـيقها تعزيزا للموارد اليت حتقم  ملعق األمن ا

شاري - نظمي ا ملتعزيز  نظامت امجلاعات ع بني ت سات اخلاصة والعامة واحلكومة و مثرين وقطاع األعامل واملؤ موا س ملست
ية نظمة والغاايت الو متع املدين وأية مجموعات أخرى معرتف هبا قانويا وفقا لغاايت ا نا مل طن  .جمل

 

باب اهامتممك ابلقضااي اليت  ية الفكرية وعرض مفصل أل نظمة وقضااي ا سـالصةل بني ا هاتنمللكمل نةقشا  للج ا

تويني الوطين وادلويل وجتري أحبااث  شاط عىل ا سة  سـتعمل املؤ ن ملس يولويجعىلب نوع ا يدية وا ب املعارف ا ت لتقل ل سة . ل سواملؤ
يب احلكومة، كام أهنا  يث  توى الوطين، فإهنا حارضة  تغإذ تقوم ابلضغط وادلعوة عىل ا حسـ  ضغطا عىل احلكومة متارسمل

يا ملصلحة ا لتضع رشيعا و ن ت يةطل سة هو ا. صلشعوب األ هدف الرييس للمؤ سولعل ا ئ تضعفة امجلاعات لرتكزي عىل ل اليت ملسـا
ياسات العامة هممشة ال تزال  شاركة وحتدي ا تعمل وا ية وذكل هبدف ا هورية الكونغو ادلميقرا سـوعىل األعراف يف  مل ل لط مج

ناخ من خالل  ية وتغري ا يدية واملوارد الورا تعلقة ابملعارف ا حتا مل ث تقل ياسات العامة والربامج القامئة بل وأيضا لمل سـيل ا لل
ثا ياانت اجملمعة حد ييل ا ب بذا لو عاد ما ت. لحتل نفعة عىل قوم به حو بو من أعامل ودراسات ورشااكت اب ملالو نا اليت ي تمتعا جم

تعلق ابملعارف ا ياسات العامة والربامج القامئة اخلاصة بقضااي  يح ا يث تو ياجات خاصة من  تدلهيا ا سـ ض لت ح لتقليدية ح
ية والفللكور يدي/ثواملوارد الورا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  .ل
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شلك أسايس ها  شا نظمة  يه ا بدل اذلي متارس  با ن مل طل  :ف

ية طهورية الكونغو ادلميقرا  مج

 

ية  :فمعلومات إضا

ية قد تروهنا وجهية  فيرىج تقدمي أية معلومات إضا

ية وحدها  هورية الكونغو ادلميقرا طتضم  ية  يف امل47مج ساحة من الغاابت –يقائة من الغاابت املدارية األفر م ويه اثين أكرب 
نطقة األمازون يف الربازيل بااتت . ماملدارية يف العامل بعد  يا وجود  نوترحج بعض املعلومات أو املالحظات غري املؤكدة  علم

ية فريدة ن. ثذات خصائص ورا يدسـو رشية وا يدات ا بذكر يف مجةل أمور حاالت ا حل ملب ات الفطرية واجلروح اخلاصة مل
بعض صفات الرتبة وابطن األرض وما إىل ذكل بااتت ومؤرشات  لاب تظمة عىل . لن بذا لو أجريت دراسات  منو هذه ح

نذ قدمي األزلوال زال الفالحون يزرعون أنواعا . اجملموعات يةمموجودة  تا باب ا ل لأل ل تخدامات : سـ ية (سـتعدد الا ئالغذا
ية ية لتكوالقدرة عىل ا) لطبوا ثقة يف اآلاثر اجلا يطة والطقوس واملامرسات ويشء من عدم ا نبيف مع الظروف ا ل حمل

تاج يف اإل تاكرات وارتفاع تاك نلال ل نوع الورايث . ب يون ا ساكن ا توحيمي ا حملل وحىت اآلن يعرف ما يزيد . حتياجاهتمال تلبيةلل
سني نوعا من الفطرايت، وختضع بعد األنواع للفحوص من أجل نازلمخعىل مائة و واكنت بعض أنواع . مل زراعهتا يف ا

نج من الالتكس تاج املطاط والكوابل والرا سابق إل تخدم يف ا هودة  تالغاابت غري ا ن ل تسـ معرض وبعض هذه األنواع . ملع
ها أو عن طريق ممارسة حرق الغاابتطر خل تغال ها عن طريق اإلفراط يف ا لشديد عىل إثر تدمري موا ويلزم اختاذ . سـئل

تعاون ادلويلإجراءات عاج ية يف إطعام . لةل من أجل هذه األنواع عن طريق ا ية واأل تخدم بعض األنواع ا صلو حملل تسـ
تجارب يواانت ا ية واألرانب و لقطعان املا ها أو أن . حشـ تحق هذه األنواع أن حتمى موا ئلو بختضع لربانمج لرتيهتا يف تسـ

نازل ثقافاتيحوما حيد من هذا اخلطر هو تو. ملا تعادة وقد اختذ. لد ا سة مع إدارة الزراعة إجراءات ال سـ والكء املؤ س
تجات تاجئ وجودة ا سني ا شورة و ناف املزروعة القدمية ملواءمة املواد ا ناأل ن تح ن ملص ل ل رشيع . مل تعلق حبامية الرتبة فإن ا توفامي  لي

 .يقترص عىل حظر حرق الغاابت

 

نظمة اكمةل ملناوين الاتصال اب  :ع

نوان الربيدي  La Fondation des Œuvres pour la Solidarité et le Bien Etre Social :لعا

 “FOSBES ONG” 

19 By-Pass, Q/Masanga-Mbila, C/Mon t-Ngafula 

Kinshasa 

République Démocratique du Congo 
PO. Box: 411 KIN I 

هاتف  05 71 991 7175/899276840/99 212 7004/81 504 81 (243+) :لا

 fosbenong@yahoo.fr/gkalubi@yahoo.fr/tonydefru@yahoo.fr :الربيد اإللكرتوين

نيد اإلشاء :املوقع عىل اإلنرتنت  ق

 

به نظمة و ثل ا لقامس  مل  :مم

بري اكلويب لوفونغوال، الريس يد  ئا يل جسـ  ل

بحث تدريب وا يد توين نديفرو فراشاها، مدير ا لا ل  لسـ
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شعوب  لتدى ا يةوامجلاعات من يديةحمللا  لتقل ا

يا يةجلنسـاحتاد ا  صلت األ

 

يه يدية :لاملرسل إ تقلبة املعارف ا  لشع
ية الفكرية     ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل  )يالو
   34, chemin des Colombettes 

   1211 Geneva 20 

   Switzerland 

 20 70 338 22 (0) 41+  :الفاكس

 int.wipo@grtkf :الربيد اإللكرتوين

 

بة وبعد، يية   طحت

 

بةلمراقب طلب الاعامتد بصفة : املوضوع ية ادلوية ا بو احلكو نة الو ملقيف دورات  لم ي  جل

 

شاركة يف بصفة  نظميت ترغب يف ا ملأرشف بأن أخربمك بأن  ية ادلوية مراقب مؤقتمت بو احلكو نة الو ل يف دورات  ي مجل
ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب لا ثملع ياانت الوجهية اخلاصة . تقليدية والفوللكورمللكن يه ا بوسعدين أن أرفق  ط لي

نظمة منح الاعامتد  نة يك  نظر فهيا ا نظمة  للماب للج ت تمل  .ل

تقدمي أية معلومات أخرى  .لوإنين رهن إشارتمك 

تقدير والاحرتام بول فائق ا لوتفضلوا   بق

 

يع[ تو قا  ]ل

يلفا  سـبدرو 

تاج  نسق إ يديةامجلاعات من  لتقلا
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يدية اى دل ة طلب الاعامتد بصفة مراقب مؤقتاسـامتر ية الفكرية واملعارف ا ية اب ية ادلوية ا تقلنة احلكو ن ل لللج مللكملع م
ية والفوللكور  2 1ثواملوارد الورا

 

بة الطلب نظمة صا حاملعلومات اخلاصة اب  مل

 

نظمة ابلاكمل  :ملامس ا

شعوب لتدى ا يديةوامجلاعات  من ية ا تقلا  لحملل

 

نظمة  )كحد أقىصلكمة  150يف  (:للموصف 

شعوب  تدى ا لتألف  ن يدية، يف ابرا ابلربازيل، مما يزيد عىل وامجلاعات مي ية ا تقلا شعوب اليت 50لحملل تعاون مع ا سة  ل مؤ ت س
نطقة األمازون، وال سـامي زيوت اخلرضوات  نوعة يف  ية ا يولو نوعة من املواد ا تجات  ها العادي  متخدم يف  ج تمعل ب مص ن ملسـ ل مت

ية و بااتت ا بوا لطن يل األساي، واليت ال ل يولويج خنتوت  نوع ا يدية واحلفاظ عىل ا بتألو هجدا يف حامية املعارف ا ت لتقل ل ل
نافع و نصف  تقامس العادل وا للميق ا مل ل ئةحتق نا شـا يةل تخدام الرتاث الورايث للموارد ا يع عن ا  .لطبسـ

 

نظمة ية  للماألهداف والغاايت الر  :ئيسـ

يدية؛ -  لتقلحامية املعارف ا

ها إايها؛ امجلاعاتنفاذ  - نافع وتقا ية إىل ا مسا مل  حملل

ياسات عامةللجامعات توفري فرص العمل  - باع  ية من خالل ا سـا ت  .حملل

 

نظمة ية  للماألشطة الر سـ  :ئين

تخراج زيوت اخلرضوات؛ -  سـا

ية؛ - بااتت ا تخراج ا با ن لطسـ  ل

ثل توت  - تخراج الفواكه  ما  ".األساي"سـ

 

                                                           

 ثيرىج عدم إرفاق أية ويقة هبذا الطلب 1
ية ادلوية ويس األمانة نة احلكو تخذ قرار الاعامتد يف بداية دورة ا تفات إىل أن ادلول األعضاء يه اليت  لويرىج الا لم للج ت متل أال حتصل . ل ُحيوهذا  ل

نظامت عىل الاعامتد بة الطلب خارج . مللعض ا نظمة صا تايل إذا اكن مقر ا جواب ح مل شاركة ل يف فقط من أجل ا نصح بعد الاتقال إىل  مليف،  ن ن ي جن ف
نح الاعامتد نة ما مل  يميف دورة ا  .ُللج

تخدام آةل طابعة أو حاسوب، قدر اإلماكن 2 ثلام ورد، ذلا يرىج ملء الاسـامترة اب نة  تفات إىل أن هذا الطلب قد يقدم عىل ا سـويرىج الا للج . مل
تمكل إىل الرب بذا لو أرسل الطلب ا ملسـو تايلح   .int.wipo@grtkf: ليد اإللكرتوين ا
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ية الفكرية وعرض مفص نظمة وقضااي ا مللكالصةل بني ا باب اهامتممك ابلقضااي اليت مل هاسـل أل قشنا نةت  للج ا

شعوب  تدى ا ليركز  نصف وامجلاعات من تقامس العادل وا يدية وكذكل ا يدية أساسا عىل حامية املعارف ا ية ا ملا ل تقل تقل لحملل ل
بة إىل م ية كربى اب ية الفكرية أ تيس ا يولويج، ذلكل  نوع ا شأن ا ية  سـنافع من خالل الاتفا مه ب ت ب نللم ل لل مللك تك نا نظرا ق سستؤ

نا  يةحملية كجامعات نأل هذه ا مللكأحصاب كذكل   .ل

نا  بو ضامان الحرتام القواعد عليو متس الاعامتد من الو نحن  ية وحنمهيا، ذلكل  ييعة احلال أن ندافع عن هذه ا نلب ف مللك بط
بدلان  .لاملفروضة عىل ا

 

شلك أسايس ها  شا نظمة  يه ا بدل اذلي متارس  با ن مل طل  :ف

 الربازيل

 

يةمعلومات   :فإضا

ية قد تروهنا وجهية  فيرىج تقدمي أية معلومات إضا

 

نظمة اكمةل ملناوين الاتصال اب  :ع

نوان الربيدي  – Rod. Tapanã, Cond Itapua Q F, n 34 – CEP: 66.825-010 – Tapana :لعا

Belém/ PA, Brazil. 
هاتف  32487537 91 55 :لا

 xxxxx :الفاكس

 forumdepovosecomunidadestradicionais@hotmail.com :الربيد اإللكرتوين

 

به نظمة و ثل ا لقامس  مل  :مم

يلفا  سق–سـبدرو   من 
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سة – ن فرسا احلرايت تريانس مؤ يل  ميدا  ني

 

يه يدية :لاملرسل إ تقلبة املعارف ا  لشع
ية الفكرية     ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل  )يالو
   34, chemin des Colombettes 

   1211 Geneva 20 

   Switzerland 

 20 70 338 22 (0) 41+  :الفاكس

 int.wipo@grtkf :الربيد اإللكرتوين

 

بةل ورات ادلطلب الاعامتد بصفة مراقب يف : املوضوع بولجنةلملقا ية الفكرية واملوارد  احلي الو ية اب ية ادلوية ا مللككو نم ملعل
يد ية واملعارف ا تقلالورا  ية والفوللكورلث

 

بة وبعد، يية   طحت

 

شاركة يف بصفة  نظميت ترغب يف ا ملأرشف بأن أخربمك بأن  ية ادلوية مؤقتمراقب مت بو احلكو نة الو ل يف دورات  ي مجل
يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب تقلا ث لن يه اسـامترة الطلب والواثئق . مللكملع طوسعدين أن أرفق  ي

نةاملطل نظر فهيا ا للجوبة   .لت

تقدمي أية معلومات أخرى  .لوإنين رهن إشارتمك 

تقدير والاحرتام بول فائق ا لوتفضلوا   بق

 

يع[ تو قا  ]ل

 إميانويل بوالان



WIPO/GRTKF/IC/18/2 

Annex 

10  

يدية اى دل اسـامترة طلب الاعامتد بصفة مراقب مؤقت ية الفكرية واملعارف ا ية اب ية ادلوية ا تقلنة احلكو ن ل لللج مللكملع م
ي  2 1ة والفوللكورثواملوارد الورا

 

بة الطلب نظمة صا حاملعلومات اخلاصة اب  مل

 

نظمة ابلاكمل  :ملامس ا

تريان – نفرسا احلرايت يل  سة دا يمؤ مس  ني

 

نظمة  ) لكمة كحد أقىص150يف  (:للموصف 

نذ  سة  متقدم املؤ نني م ادلمع إىل  عاما20س نفذها احتادات أو مجموعات من املوا طشاريع  ية لمامرسات ادلمي لاملوالنيت طقرا
تاكفؤ والعداةل واحرتام حقوق اإلسان تويف معايري ا ساكن و بات ا ناليت تليب ر ل سـ ل سة. تغ ا  مع رشاكهئسوقد اضطلعت املؤ

تعل شطة إذاكء الوعي فامي  ية وأ يدا شطة ا ئات من األ ياب ن ن مل ن شعوب يف تقرير املصريق حبقمل  .ل ا

ساابت يف  نفعة العامة وتصديق املدقق  للحولعل اإلقرار اب ها أمور مل ها مصاحل ادلوةل  شطة الرقابة اليت متار نة وأ لكلك  س ن سـ
شطة حتقق املصلحة العامة يام بأ يالك موثوقا  سة  نجتعل من املؤ ه  .للقس

 

نظمةوالغاايت األهداف  ية  للمالر  :ئيسـ

رشب - ياه صاحلة  للاإلقرار ابحلق يف احلصول عىل   م
نظر يف الرثوات -  لإعادة ا

ترصف  - شعوب يف ا لادلفاع عن حق ا  يف ثرواهتال

 

نظمة ية  للماألشطة الر سـ  :ئين

توى ادلويل -  ملسـادلعوة عىل ا

ية - تو عا  ل

ية - يدا شاريع  نيذ  مم  تنف

يدة - جليع املامرسات ا  تشج

 إجياد حلول بديةل -

ية - بة القضا ئاملرا  ق
 

                                                           

 ثيرىج عدم إرفاق أية ويقة هبذا الطلب 1
ية ادلوية ويس األمانة نة احلكو تخذ قرار الاعامتد يف بداية دورة ا تفات إىل أن ادلول األعضاء يه اليت  لويرىج الا لم للج ت متل أال حتصل . ل ُحيوهذا  ل

نظامت عىل الاعامتدلعض شاركة . مل ا يف فقط من أجل ا نصح بعد الاتقال إىل  يف،  بة الطلب خارج  نظمة صا تايل إذا اكن مقر ا ملواب ن ن ي ن مل جل ف ج ح
نح الاعامتد نة ما مل  يميف دورة ا  .ُللج

تخدام 2 ثلام ورد، ذلا يرىج ملء الاسـامترة اب نة  تفات إىل أن هذا الطلب قد يقدم عىل ا سـويرىج الا للج .  آةل طابعة أو حاسوب، قدر اإلماكنمل
تايل تمكل إىل الربيد اإللكرتوين ا بذا لو أرسل الطلب ا لو ملسـ   .int.wipo@grtkf: ح
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باب اهامتممك ابلقضااي اليت  ية الفكرية وعرض مفصل أل نظمة وقضااي ا سـالصةل بني ا هامللكمل قشنا نة ت  لكمة 150يف : (للجا
 )كحد أقىص

ترصف يف ثرواهتا تركز  أخذت شعوب يف ا ها لدلفاع عن حقوق ا سة يف إطار هد لاملؤ ل  موضوع متكل املوارد عىلفس
يدية املربطة هبا، وال ية واملعارف ا تالورا تقل ية الفكرية لث يات أخرى مهنا . مللكسـامي عن طريق حقوق ا مجعويه تعمل مع 

شعوب األ نة ادلوية حلقوق ا صا ل ل شارك يفلية اليت للج ية ادلويةتأخذت  نة احلكو ل دورات ا نوات مللج نذ  با  سـ بصفهتا مرا م ق
 .عديدة

تعلق او بديةل فامي  سأةل يه تعزيز إجياد احللول ا تعلق هبذه ا تريان فامي  يل  سة دا ية اليت تقوم هبا مؤ يألشطة الر ل مل ي ي س سـ من ني ئي
شغلني اخلواص وتطور اإلطار القضايئ ادلويل ية تتابععليه و. ملمبامرسة ا تعلقة حبامية املوارد الورا شات ا نا سة ا ث املؤ مل ق مل س

شأن هذه  ية وتقدم اقرتاحات  سب خربات قضا ية هبا ليك  تدايت ا يع ا يدية املربطة هبا يف  بواملعارف ا ئ ت ن ن مج ت تكتقل ملع مل ل
سأةل  .ملا

سة وتضطلع متع املدين، كام تذيك وعي نبدور يف رش كذكل س املؤ تعلق حبامية املوارد جملاملعلومات داخل ا ساءل  هور  تا مب مجل
تخدام أدوات تربوية يدية املربطة هبا اب ية واملعارف ا سـالورا ت تقل تخصصنيلث هورا من غري ا سـهتدف  مل   .مجت

 

شلك أسايس ها  شا نظمة  يه ا بدل اذلي متارس  با ن مل طل  :ف

 نفرسا

 

ية ية قد تروهنا وجهية  :فمعلومات إضا  ) لكمة كحد أقىص150يف (فيرىج تقدمي أية معلومات إضا

ية  يولو نة ا تجمع الفرنيس إلجياد حلول بديةل للقر سني  سة فرسا احلرايت يه أحد األعضاء املؤ جمؤ ب ص لل س ن سـنة (لس
نظمة ) 2007 ية، و شعوب األ نة ادلوية حلقوق ا مإىل جانب ا صل ل ل نظمة Paroles de Natureللج  .Sherbaم و

 

نظمة اكمةل ملناوين الاتصال اب  :ع

نوان الربيدي  France Libertés :لعا

22 rue de Milan 

75009 PARIS 

هاتف  01.53.25.10.43 :لا

 01.53.25.10.42 :الفاكس

 heloise.claudon@france-libertes.fr :الربيد اإللكرتوين

 http://www.france-libertes.org :املوقع عىل اإلنرتنت

 

به نظمة و ثل ا لقامس  مل  :مم

 ؛ املديرإميانويل بوالان
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ياتية حامية مجع هاميالاي مالقو ية يف ا ل األ  )HIWN(صل

 

يه يدية :لاملرسل إ تقلبة املعارف ا  لشع
ية الفكرية     ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل  )يالو
   34, chemin des Colombettes 

   1211 Geneva 20 

   Switzerland 

 20 70 338 22 (0) 41+  :الفاكس

 int.wipo@grtkf :الربيد اإللكرتوين

 

بة وبعد، يية   طحت

 

نة : املوضوع بةل  للجطلب الاعامتد بصفة مراقب يف ادلورات ا بو ملق يةاحليالو ية ادلوية ا نكو ملعل  م

 

شاركة يف بصفة  نظميت ترغب يف ا ملأرشف بأن أخربمك بأن  ية ادلوية مؤقتمراقب مت بو احلكو نة الو ل يف دورات  ي مجل
ي يدية والفوللكورملعنا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تقلة اب لث يه اسـامترة الطلب والواثئق . مللك طوسعدين أن أرفق  ي

نة نظر فهيا ا للجاملطلوبة   .لت

تقدمي أية معلومات أخرى  .لوإنين رهن إشارتمك 

تقدير والاحرتام بول فائق ا لوتفضلوا   بق

 

يع[ تو قا  ]ل

 لويك شرياب

ية حامي مجعريس  ياتة ئ هاميالاي مالقو ية يف ا ل األ  صل
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يدية اى دل اسـامترة طلب الاعامتد بصفة مراقب مؤقت ية الفكرية واملعارف ا ية اب ية ادلوية ا تقلنة احلكو ن ل لللج مللكملع م
ية والفوللكور  1ثواملوارد الورا

 

بة الطلب نظمة صا حاملعلومات اخلاصة اب  مل

 

نظمة ابلاكمل  :ملامس ا

ياتمجعية حامية  هاميالاي  مالقو ية يف ا لاأل  )HIWN(صل

 

نظمة  ) لكمة كحد أقىص150يف (: للموصف 

بال  بال وأقرت هبا59نيحددت حكومة  ية يف  ية أ ي قو نم بال . صل ية ما يزيد عىل نصف ساكن  شعوب األ نيوشمل ا صل ل ت
هم  بالغ مجمو عا شري إىل عدد أقل 22.5ل تعداد الصادرة عن احلكومة  ياانت ا سمة، غري أن  يون  ت  ل ب ن بة مل سـوبني أن  نت

بلغ  ية  شعوب األ تا صل نة .  يف املائة فقط37.2ل تعداد  سـووفقا  بال 2001ل سمة وزاد 23 151 423ني بلغ مجموع ساكن  ن 
نصف أي  ساء فهيم عىل ا لعدد ا سمة 11 587 502لن يات نساء لابلغ عدد و%) 50.4(ن   امرأة 4 345 314صلاأل

ساء%) 37.5( ساكن من ا نمن إجاميل ا مت. لل بعاد الاجامتعي عىل أساس سـوقد ا نوعستر الا  والعرق واللغة الطائفة ولا
ثقافة  نطقةلوادلين وا بب اكحبما  وما إىل ذكل دون ملوا ناق بس  يلك ادلوةل املوحد، ذلكل عتا نة الرجل و ية و ندو ها مي سـ هه ل

ناد إىل نساء أشاكال عديدة منلاتواجه  بعاد الاجامتعي ابال ت الا ست نوع بل وأيضا اس نس وا لا لعرق واللغة وادلين واملوارد جل
ثقافة سمى . لوا ساء نظرا ألهنن مجموعات حتت  ية  يات األ مومن املعروف أن ادلوةل مل تقر هبوية القو ن للصل ساء "م لنا

يات با لا  ".لني

يجة الربانمج وجود رضورة  يات يف لنتوأوحضت  ساء األ توى الوطين لدلفاع عن حقوق ا صلتكوين حتالف عىل ا ن لسـ مل
هاميالاي، شأن تعو لا ية اببوجود شواغل  ية ا شعوب األ سني حركة ا نزيز و صل ل يةملعحت . عحلقوق واإلقرار والعداةل الاجامت
تايل  تابع حلكومة لواب ندو ا نطقة اك تب إدارة  يا وجسلت يف  هاميالاي ر ية يف ا يات األ ية حامية القو ئت  لأ مت مس صل ممجع مك ل م نش

يةويه ملحق 2034نيبال مبوجب القانون الاجامتعي رمق  ية الاجامت عة مبجلس الرفا ية من . ه بكة  ترب هذه ا مجعو شـ لتع
ية شعوب األ تعزيز حقوق ا يني واألفراد امللزتمني  يات وا ساء األ صلنظامت ا ل ب ن صل ملهن ل  .م

 

 

                                                           

 ثيرىج عدم إرفاق أية ويقة هبذا الطلب 1
تخذ قرار الاعامتد يف بدا تفات إىل أن ادلول األعضاء يه اليت  تويرىج الا ية ادلوية ويس األمانةل نة احلكو لية دورة ا لم متل أال حتصل . للج ُحيوهذا  ل

نظامت عىل الاعامتد نصح بعدم . ملبعض ا يف،  بة الطلب خارج  نظمة صا تايل، إذا اكن مقر ا ُيواب ن مل فل ج يف فقط من أجل نالاتقالح جن إىل 
نح الاعامتد نة ما مل  شاركة يف دورة ا يما للج  .ُمل

تفات إىل أنو ثلام وردقد يقدم هذا الطلب ليرىج الا نة  م إىل ا تخدام آةل طابعة أو حاسوب، ذلا للج . ، قدر اإلماكنسـيرىج ملء الاسـامترة اب
تمكل  بذا لو أرسل الطلب ا ملسـو تايلح  int.wipo@grtkf: لإىل الربيد اإللكرتوين ا
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نظمة ية  للماألهداف والغاايت الر  :ئيسـ

ية  ئيسـالغاايت الر

تد • بحث ونظمي املؤمترات وا تعلمي وا تلفة يف جماالت ا ليذ برامج  ت ل ل خم ساء تنف نريب وبادل الزايرات وادلعوة لصاحل ا لت
نظامهتن ية  يهنن و ساهتن و هاميالاي لزايدة قدراهتن وتعزيز مؤ يات يف ا ماأل متك منل س  . تصل

ية مبا فهيا املوارد األخرى • نولو تصادية وا يات عن طريق زايدة مواردهن الا ساء األ جمتكني ا تك لق صلل  وادلعوة إىل ،ن
ية  ية واإل توايت الو سات عىل ا يع املؤ يل وإاتحة الفرص يف  ساواة الرضورية يف األوضاع وا ميا ن سـ س مج ث قلمل ط مل لمت

 .لوادلوية

ية الفكرية والرتاث  • ها؛ واحرتام حقوق ا بهتن  ية ومرا يث املوارد ا يات من  ساء األ مللكضامن وضع ا ل ق يعح صل لطبن ل
ثقايف واحلق يف  نوع لا بة ا لتمرا يولويجق  .لبا

تحدة وتقاريرها ومفاوضاهتا • يات مبوجب إعالن األمم ا ساء األ ملضامن حقوق ا صل  .لن

ساء  • ها ا شالك اليت توا يع أنواع ا يجني الفعاةل ومفاوضاته وإعالانته مبا حيل  ية مهناج معل  نادلعوة إىل آ مل مج ب لل هج
يزي ضد املرأة ( ية ابلقضاء عىل ا نة ا متا ن لللج ية وما إىل ذكلواألهداف )) CEDAW(ملع ية لأل لفاإلمنا  .ئ

ية • سا يات يف احلراكت ا ساء األ ناسب  سعي إىل توفري احلزي ا ئا ن صل ن مل لل  .لل

نوعني داخل  • سني وا ساواة بني ا لضامن ا ن بايلجامعات جلمل متع ا ية وا شعوب األ لنيا جمل صل  .ل

بال ويف اخلار • يات يف  ساء األ شواغل اليت تقلق ا هود لطرح القضااي وا يبذل ا نجل صل ن  .جلل

ية • هم امجلا ية عامة ضامان حلقو شعوب األ يات خاصة وا ساء األ عتعزيز حركة ا صل ل صل قن  .ل

 

نظمة ية  للماألشطة الر سـ  :ئين

هاميالاي ل • يات يف ا ساء األ بكة ا لنظمي  صل ن شـ يوم لت بال يف ا يات يف  ساء األ شأن ا للمؤمتر الوطين األول  صل ن نيب ل
نة  ية يف  شعوب األ سـالعاملي  صل  ؛2007لل

باكت  • ية شـتكوين  هاميالاي قلميإ يات يف ا ساء األ بكة ا لاتبعة  صل ن لشـ رشيق واإلقلمي الغريب واإلقلمي ل ليف اإلقلمي ا
توسط ميي ا توسط واإل ملالغريب ا بال؛ قلمل  نييف 

يات؛ • ساء األ ية  ية الو هاميالاي لأل يات يف ا ساء األ بكة ا صلتدشني  ن ن ن صل ن للشـ طل غ  ل

توى الوطين لضامن  • شاركة يف احلراكت عىل ا متا سـمل بال؛مل يات يف  ساء األ نييل ا صل ن  لث

بةل؛ • ية ا تأ ية ا سـيب يف ا يل ا شأن نظام ا ساء  هاميالاي حلركة ا يات يف ا ساء األ بكة ا ملقيادة  ل سـق ل مجلع ن ث ب ن صل ن يشـ سمت ل ل  لل

يلكة  • بال إلعادة  تور جديد  ياغة د ية  تأ ية ا هاميالاي  يات يف ا ساء األ بكة ا ية  هتو سـ بص سـ ل للجمع صل ن شـ يص لنل سي ل
ه ميي عن طريق ممارسة احلق يف تقرير املصري يف لادلوةل عىل أساس ا تقالل اللغوي واإل قلوية العرية والا سـ ق

ية؛ ية دميقرا يدرا طهورية  ل ف  مج

ية  • شعوب األ شأن ا يا  ميي يف آ هاميالاي لورقة عن احلوار اإل يات يف ا ساء األ بكة ا صلعرض ريس  ل ب سـ صل ن قلشـ ل لئ
ند يف الفرت تا يانغامي  ية يف  يلوإدارة املوارد ا ب شـ  ؛2007 نومفرب 17 إىل 12ة من لطبيع

هاميالاي حللقة  • يات يف ا ساء األ بكة ا لتدشني  صل ن  من إعالن األمم 1-31 و1-13 و1-12 و1-11املواد  معل عنلشـ
نة  ية يف  شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  سـا صل ل ب  .2010مل
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باب اهامتممك ابلقضااي اليت  ية الفكرية وعرض مفصل أل نظمة وقضااي ا سـالصةل بني ا هاتنمللكمل نة قشا  لكمة 150يف : (للجا
 )كحد أقىص

يادة  بال بدل ذو  سـإن  بهتا وني بلغ  ساحة  نستد أرضه عىل  ت م ساحةمن% 0.1مت يولويج م  نوع ا ب العامل، وهو بدل غين اب لت ل
ية ونظامه اإليكولويج وثقافاته ته اجلغرا نوع  ية نظرا  فواملوارد ا يع ت بيع ل طب رشين. لط سة وا تني اخلا بال املر تل  لعو م بحت تي  يف ن

يولويج نوع ا يث ا يا من  رشة يف آ بالعامل واحلادية  ت سـ لع ل يث املوارد . ح يا من  ية عا ثا بال كذكل يف املربة ا حوتأيت  ملي ن ل ت ن
ية بلغ . ئاملا تقارير أن ما  يوتذكر ا تلفةاألنظمة نوعا من أنواع 118ل ية  ناطق جغرا يا يف  ية توجد  خم اإليكولو فيع م ولك . طبج

ية  ناطق اجلغرا فواحد من ا يولويج تربطه مل نوع ا ية وأشاكل ا بواألنظمة اإليكولو لت ل نة ج ية  يصالت اتر يابمجلاعة متخي  ةصلاأل
بار متعاهعتاب يةجمل من هوايت هذا ا ثقا ف ا نفرد بلغات وأداين وأعراف وفوللكور وثقافة . ل ية اليت  ية األ با يات ا توالقو صل ل ي لنم

ياستستبعدومعارف وإقلمي قدمي  ية  يارات الر سـ من ا سـ للت ي ية ئل يعي القدمي وعن تونفصلطنة العامة الو لطب قانوان عن تراهثا ا
يا واملعارف  نولو هارات وا يولويج الزراعي وا نوع ا ية والغذاء القدمي واألدوية وا يا العر يولو يولويج وا نوع ا جا تك مل ق لج ب ت ب ب لت ل ل ل ل

بة/والقوانني يدية واملواقفالقمي العرية واأل/املامرسات/ملكتسـاملعارف ا ية حبمكهتا  .ع املقدسةلتقلعراق ا شعوب األ صلوسامه ا ل ت
ية يف احملافظة عىل الرتاث ثقا فا  .ل

ثقايف وال بري ا ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا ية للمعارف ا ية اآلاثر ا شعوب األ لوتواجه ا تع ث تقل ب صل لل ل نا لسل . قلميسـامي يف إ
بار اجلوانب الاجامت يع أحصاب املصاحل أن يأخذوا بعني الا عويلزم  ت تصادية وغري عمج تصادية للحوافز الا قية والا ق

نا  تصادية؛ وإال لن يوفروا امحلاية ملعار فالا ياةرومواردان وطق يدية يف ا حلنا ا لتقل نا . ق بة  لواألمر يعين اب  ونقل اإلرصارلنسـ
نافع توزيعا عادال  بة وتكوين الكفاءات وتوزيع ا نا يا ا نولو ملا سـ مل ج نا يف تقرير–لتك بل لك يشء احرتام  حق و  . املصريق

يدية املربطة هبا ية واملعارف ا نت احلكومات القانون ادلويل اخلاص ابملوارد الورا توقد  تقل لث ية دلهيا . س شعوب األ صلوا ل
نا  نا ومواردان ومعار نا وأقا ية وقوانني عرية وحقوق قامئة ترشدان يف الاتفاع بأرا ية وقواعد أخال فابلفعل قمي روحا ف ميق ي ن لن ض

يدية اليت جيب أ بان رضورة . ن حترتملتقلا متعي جذبحلسـوأخذا يف ا تويني ا متع ادلويل وإذاكء الوعي عىل ا باه ا جمل ا ملسـجمل نت
ية الفكرية  ية  نظمة العا نا عىل الاعامتد دلى ا نحن نرغب يف أن حتصل  للملكوالوطين،  ملف مل بو(منظمت نا يه )يالو مفنظمت، 

سائل  ناول  بدل اليت  يدة يف ا ية الو سا نظمة ا ما ل ئ ن تمل تح ية الفكريةل  .مللكا

 

شلك أسايس ها  شا نظمة  يه ا بدل اذلي متارس  با ن مل طل  :ف

 نيبال

 

ية  :فمعلومات إضا

ية قد تروهنا وجهية   ) لكمة كحد أقىص150يف (فيرىج تقدمي أية معلومات إضا

 الرؤية

يل  يزي عن طريق  ثإجياد حل  متمت سان لل يه لك إ تع  نطقة والعرق  نس وا نوع وا يث ا ننصف من  مت مل فل جل ح ياة يم حلحبقوقه يف ا
 .بكرامة اكمةل

همة  ملا

يات ساء األ صلمتكني ا بعدة من الن تحدات واجملموعات ا ملست ا يزي من خالل تكوين الكفاءات مل يع أنواع ا متلقضاء عىل  لمج
يات ساء األ سات وادلعوة إىل حقوق ا صلوتعزيز املؤ ن  .لس

هدف  لا
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نظمة هو ضامن  هدف العام  للمإن ا نفذل ياتتأن  ساء األ صل ا هاميالاي إىل لن بهنااملوارد ل يف ا سارات قوأن ترا م، وأن يؤثرن يف 
تدامة واملكرمة ياهتم ا ملسـاختاذ القرار اليت متس   .ح

نوات امخلس األوىل  هدف  للسـوا شاء "هو ) 2012-2007(ل يات نإ ساء األ ية  صلبكة و ن ن للشـ توى )NNIW(ط ملسـ عىل ا
نوع والع نس وا يزي عىل أساس ا لالوطين واحلد من ا جلمت  ".رقل

 

نظمة اكمةل ملناوين الاتصال اب  :ع

نوان الربيدي  GPO Box 7238 Bimsengola Marg, Kathmandu, Nepal :لعا

هاتف  4107615-1-977-011 :لا

 4115590-1-977-011 :الفاكس

 sherpalucky@yahoo.com :الربيد اإللكرتوين

 www.hiwn.org.np :املوقع عىل اإلنرتنت

 

نظمة و ثل ا لامس  مل  :قبهمم

يدة  لويك شرياب لسـا

يذية( سة ا تنفالر لئ  )ي
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ثقايف غري املادي  لبكة الرتاث ا  جلنة حامية الرتاث غري املادي)/ICHNet(شـ

 
يه يدية :لاملرسل إ تقلبة املعارف ا  لشع

ية الفكرية     ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل  )يالو
   34, chemin des Colombettes 

   1211 Geneva 20 

   Switzerland 

 20 70 338 22 (0) 41+  :الفاكس

 int.wipo@grtkf :الربيد اإللكرتوين

 

بة وبعد، يية   طحت

 

ية ادلوية: املوضوع بو احلكو نة الو بةل  لطلب الاعامتد بصفة مراقب يف ادلورات ا ي مللج  ملق

 

شاركة بصفة  نظميت ترغب يف ا ملأرشف بأن أخربمك بأن  ية مراقب مؤقتمت ية ادلوية ا بو احلكو نة الو ن يف دورات  ل ي ملعجل م
يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تقلاب لث يه اسـامترة الطلب والواثئق املطلوبة . مللك طوسعدين أن أرفق  ي

نة للجنظر فهيا ا  .لت

تقدمي أية معلومات أخرى  .لوإنين رهن إشارتمك 

بول فائق  تقدير والاحرتامبقوتفضلوا   لا

 

يع[ تو قا  ]ل

 جيوسـيب توري

 منسق
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يدية اى دل اسـامترة طلب الاعامتد بصفة مراقب مؤقت ية الفكرية واملعارف ا ية اب ية ادلوية ا تقلنة احلكو ن ل لللج مللكملع م
ية والفوللكور  1ثواملوارد الورا

 

بة الطلب نظمة صا حاملعلومات اخلاصة اب  مل

 

نظمة ابلاكمل  :ملامس ا

ثقايف غري املادي شـبكة الرت  جلنة حامية الرتاث غري املادي)/ICHNet(لاث ا

 

نظمة  ) لكمة كحد أقىص150يف (: للموصف 

نظامت واجملموعات " جلنة حامية الرتاث غري املادي" بكة من ا مليه  ية شـ تلقا ئا نة واألفراد ل نذ  سـتضطلع  شطة 2003م ن بأ
ثقايف غري املادي اإليطايل وح تهلتريم إىل تعزيز الرتاث ا  .يام

تعاون مع  تظم اب شلك  بكة  لوتعمل ا ن ب مشـ ثقايف غري املادي امجلاعات ل ئون الرتاث ا لواجملموعات واألفراد اذلين  ينشـ
بادل، كام أهنا عضحيو نقلونه بروح من الاحرتام ا يه و تافظون  ي هاامجلاعات و رشيك يف ملعل تفاعل  معاليت   .ت

ية للحفاظ ع يدا شطة  بكة فضال عن ذكل أ نونفذ ا ن شـ مت تعاون مع ل ثقايف غري املادي اب لىل الرتاث ا موعات واجملامجلاعات ل
يد تقا لواألفراد من أحصاب ا ثقايف غري املادي وختزنه. ل شطة مجع الرتاث ا ية وتقوم بأ هم أحبااث  بكة  يوجتري ا ل ن مهنج معشـ  .ل

يزي  ية وال يعرتهيا أي نوع من أنواع ا نة جما متوالعضوية يف ا ن نرص أو اعىل أساس لللج جلا تقد ادليين؛ وميكن لع ملعنس أو ا
نة تقدم لعضوية ا شاركة ا ية وحرية ا تع بوضع يقوم عىل معايري ادلميقرا للجنظامت واجملموعات اليت  ل مل ط مت  .تللم

 

نظمة ية  للماألهداف والغاايت الر  :ئيسـ

يال • ثقايف غري املادي من خالل نقهل عرب األ جحامية الرتاث ا  .ل

يدية وأشاكل ا • رشوعلتقلحامية املعارف ا متكل غري ا يدي من ا ثقايف ا ملبري ا تقل ل لتع ل  .ل

ثقافة واإلعالم • تعلمي والعلوم وا بة يف جماالت ا نا شطة ا يذ األ يوسكو و ثل ا بادئ و لرش  ل سـ مل ن ن ل نفن م تم ُ. 

نة يف األهدافأعضاء الرتوجي لزايدة  • يات اليت شرتك مع ا نة إىل أعىل عدد ممكن من األشخاص وا للجا ت مجلع  .للج

ئة واحلفاظ عىل الرتاث املادي واألثريبدء رشااكت مع ا • تعامل مع حامية ا نظامت اليت  سات وا لبيملؤ ت مل  .س

                                                           

 بثيرىج عدم إرفاق أية ويقة هبذا الطل 1
ية ادلوية ويس األمانة نة احلكو تخذ قرار الاعامتد يف بداية دورة ا تفات إىل أن ادلول األعضاء يه اليت  لويرىج الا لم للج ت متل أال حتصل . ل ُحيوهذا  ل

نظامت عىل الاعامتد نصح بعدم . ملبعض ا يف،  بة الطلب خارج  نظمة صا تايل، إذا اكن مقر ا ُيواب ن مل فل ج يف فقط من نالاتقالح أجل جن إىل 
نح الاعامتد نة ما مل  شاركة يف دورة ا يما للج  .ُمل

تفات إىل أن هذا الطلب و ثلام وردقد يقدمليرىج الا نة  م إىل ا تخدام آةل طابعة أو حاسوب، ذلا للج . ، قدر اإلماكنسـيرىج ملء الاسـامترة اب
تمكل  بذا لو أرسل الطلب ا ملسـو تايلح  int.wipo@grtkf: لإىل الربيد اإللكرتوين ا
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تعاون  • شرتك وا بادل والعمل ا تفامه ا بدلان األخرى تعزيزا  بهية يف ا نظامت ا سور العالقات مع ا لمد  مل ت لل ل مل ملج لش
بادل املعلومات واخل نة من خالل  ها نفس أهداف ا نظامت اليت  تادلويل مع ا للج بادرات لمل ملربات وتعزيز ا

شرتكة  .ملا

ئة والرتاث غري املادي عىل حد سواءلالرتوجي  • تعلق اب تدامة فامي  سؤوةل وا لبيياحة ا ي سـ مل ملسـ  .ل

 

نظمة ية  للماألشطة الر سـ  :ئين

ثقايف غري املادي وتويقه • ثحتديد الرتاث ا  ل

بحوث  • يام اب لا  )مبا يف ذكل وضع قوامئ اجلرد(لق

ثقايف • ته والهنوض به وتعزيز نقهللاحلفاظ عىل الرتاث ا  ي غري املادي وحام

تعلمي الرمسي أو غري الرمسي • ليط ا  تنشـ

 

باب اهامتممك ابلقضااي اليت  ية الفكرية وعرض مفصل أل نظمة وقضااي ا سـالصةل بني ا هامللكمل قشنا نة ت  لكمة 150يف : (للجا
 )كحد أقىص

ية الفكرية امل بارشة يف احلفاظ عىل حقوق ا نة  مللكشارك ا م للج ثقايف ابمجلاعات تربطة ت بري ا تج ألشاكل ا بارها أول  لاب تع ن لت مع
يدوية وما إىل ذكل يقى والرقص واحلرف ا نون واملو لثل ا سـ لف ية يف جمال امجلاعات يوشلك احرتام حقوق . م حمللواجملموعات ا

تدامة ية ا ية وضامن ا يا للحفاظ عىل ادلميقرا نرصا أسا ية الفكرية  سـا من ط سـ ملع لت ترب احرت. مللك يا يف يعو ثقايف أسا نوع ا سـام ا ل لت
بل ية شلك ا نا نارص د بارها  تغريات اب ثقافة وتطورها مع مراعاة الرتاث وا تقضامن بقاء ا ملسـم ت ي ع ت ل  .عل

رشوع  يه فإن  مو نة يف الوقت الراهن وهو يقوم ) Comunità sonore(عل نفذها ا ية اليت  شاريع الر للجهو أحد ا ت سـ ئيمل
سار اذلي  شأن الرتاث اإلبداعرشم ورد يفملأساسا عىل ا بو  بوع الو رشوع ي ي ناسب متاما ، إذ إ)Maasai(مو يتن ذكل 

ية الفكرية سائل ا تعلق  نة فامي  نفذها ا ية اليت  سفة الاسرتا مللكمع  مب ي للج ت يج  .تفل

 

شلك أسايس ها  شا نظمة  يه ا بدل اذلي متارس  با ن مل طل  :ف

يا  لإيطا

 

ية  :فمعلومات إضا

ية قد تر  ) لكمة كحد أقىص150يف (وهنا وجهية فيرىج تقدمي أية معلومات إضا

ئة عامة و نة أو  ية أخرى أو  تقةل عن أية  ية، ويه  ية أو حزية أو طا يا يول  نة أية  يست  جل مجع سـ ب سـ سـ للج هي م ئف م أو /ل
بارش، وتعمل يف إطار  شلك غري  سعى للرحب حىت  ية، ويه ال  ية أو  ية أو و مخاصة أو أية حكومة فوق و ب ت حمل ن طن ط

 .قانون املدين اإليطايلال وما بعدها من 36لواردة يف املادة  وآاثر القواعد امعاين

ثقايف غري املادي عىل أنه نة إىل الرتاث ا لونظر ا للج  :ت

نني • يه املعارف والقمي مبرور آالف ا سـاملاكن اذلي شلكت  لت  ؛ف

رشي • ميزتج مع اإلبداع ا ثقايف  نوع ا يه ا يقي اذلي يذوب  بالوعاء ا ل لت ل ل ف  ؛حلق



WIPO/GRTKF/IC/18/2 

Annex 

20  

بري • ها جتارايلتعشلك من أشاكل ا تغال تاجرة هبا وا ثقايف اليت ال ميكن ا ل ا سـ مل  .ل

ثقايف غري املادي وتعزيزه ميكن نة أن حامية الرتاث ا لوترى ا  :للج

ية • ثقا سان واحلقوق ا شلك أداة ملامرسة حقوق اإل فأن  ل ن  ؛ي

سامح • سالم وا ثقافات واألداين تعزيزا  سامه يف احلوار ما بني ا تأن  لل ل  ؛لي

سامه يف احلفاظ عىل • ييئيأن  توازن ا لب ا  ؛ل

يحة • تصادية ا ية الا لصحأن يكون أحد ادلعامئ اليت تقوم علهيا ا قمن  .لت

 

نظمة اكمةل ملناوين الاتصال اب  :ع

نوان الربيدي  ICHNet c/o G&G :لعا

Viale Regina Margherita 278 

00198 Roma (Italia) 

 com.gmail@terenzi.barbara;  com.gmail@patrimonioimmateriale :الربيد اإللكرتوين

 net.intangibleheritagenetwork://http :املوقع عىل اإلنرتنت

 

به نظمة و ثل ا لقامس  مل  :مم

 ابرابرا تريزني

لسقة دوية  من
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 )SPC(لس الربملاين الصايم اجمل

 

يه يدية :لاملرسل إ تقلبة املعارف ا  لشع
ية الفكرية     ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل  )يالو
   34, chemin des Colombettes 

   1211 Geneva 20 

   Switzerland 

 20 70 338 22 (0) 41+  :الفاكس

 int.wipo@grtkf :الربيد اإللكرتوين

 

بة وبعد، يية   طحت

 

بو احل: املوضوع نة الو بةل  يطلب الاعامتد بصفة مراقب يف ادلورات ا للج ية ادلويةملق لكو  م

 

ية ادلوية تأ بو احلكو نة الو شاركة يف بصفة مراقب مؤقت يف دورات  نظميت ترغب يف ا لرشف بأن أخربمك بأن  ي جل ممل م
يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب تقلا ث لن يه اسـامترة الطلب والواثئق . مللكملع طوسعدين أن أرفق  ي

نة نظر فهيا ا للجاملطلوبة   .لت

تقدمي أية معلومات أخرىوإنين رهن إ  .لشارتمك 

تقدير والاحرتام بول فائق ا لوتفضلوا   بق

 

يع[ تو قا  ]ل

 راوان راكو
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يدية اى دل اسـامترة طلب الاعامتد بصفة مراقب مؤقت ية الفكرية واملعارف ا ية اب ية ادلوية ا تقلنة احلكو ن ل لللج مللكملع م
ية والفوللكور  1ثواملوارد الورا

 

نظم بة الطلبملاملعلومات اخلاصة اب  حة صا

 

نظمة ابلاكمل  :ملامس ا

 )SPC (اجمللس الربملاين الصايم

 

نظمة  :للموصف 

ندا والرنوجي سويد و ية يف ا شرتكة للربملاانت الصا ية ا ئة ا نلاجمللس الربملاين الصايم هو ا ل مل يل في م شغ لته نظامت . ل ملوشارك ا ت
شلك دامئ يف اجامتعات اجمللس نظرا لعدم وجود  ية  ية الرو بالصا سـ ياهيئم شعب الصايم يف رو بة  سـة  لل نوب عن. منتخ  يو

ثالن دامئان يف اجمللس يا  شعب الصايم يف رو مما سـ ندا والرنوجي عن اآلراء . ل سويد و ية يف ا نلوتعرب الربملاانت الصا فل م
شعب الصايم ية  للالر شئ اجمللس . مس بدلان األعضاء ،2000 مارس 2الربملاين الصايم يف نوقد أ ناوب ا ل و تهتت توىل . سـرئا يو

هرا16لك بدل الرئاسة ملدة   .ش 

 

نظمة ية  للماألهداف والغاايت الر  :ئيسـ

ية  شام ية ا لاملعاهدة الصا ل ية عرب احلدود(م  )لمعاهدة شام

تعلمي الصايم •  لا

ية •  ماللغة الصا

ثقايف الصايم •  لالرتاث ا

 

نظمة ية  للماألشطة الر سـ  :ئين

يش - شعب الصايم اذلي  يايس والقانوين  يعمواءمة الوضع ا لل   عرب احلدودلسـ

ثقايف الصايم واحلفاظ علهيا - ية والرتاث ا يدية الصا يد واملعارف ا تقا لحامية ا تقل ل مل  ل

ية - بارها شعواب أ ية اب شعوب الصا صلضامن وتطوير حقوق ا ت عل  م

                                                           

 ثيرىج عدم إرفاق أية ويقة هبذا الطلب 1
ية ادلوية ويس األمانة نة احلكو تخذ قرار الاعامتد يف بداية دورة ا تفات إىل أن ادلول األعضاء يه اليت  لويرىج الا لم للج ت متل أال حتصل . ل ُحيوهذا  ل

نظامت عىل الاعامتد تايل، إذا اكن م. ملبعض ا نصح بعدم لواب يف،  بة الطلب خارج  نظمة صا ُيقر ا ن فمل ج يف فقط من أجل نالاتقالح جن إىل 
نح الاعامتد نة ما مل  شاركة يف دورة ا يما للج  .ُمل

تفات إىل أن هذا الطلب و ثلام وردقد يقدمليرىج الا نة  م إىل ا تخدام آةل طابعة أو حاسوب، ذلا للج . ، قدر اإلماكنسـيرىج ملء الاسـامترة اب
بذا لو تمكل حو تايلملسـ أرسل الطلب ا  int.wipo@grtkf: لإىل الربيد اإللكرتوين ا
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ية - ية الصا تصادية والاجامت ية والا يا سات ا متطوير األنظمة واملؤ عق سـ سـ  لس

يدية والرتاث  - ثقايفلتقلاختاذ تدابري محلاية املعارف ا  لا

 

باب اهامتممك ابلقضااي اليت  ية الفكرية وعرض مفصل أل نظمة وقضااي ا سـالصةل بني ا هامللكمل قشنا نة ت  :للجا

يدية وتراهثايرى اجمللس الربملاين الصايم أن من الرضوري توفري حامية وتأمني أفضل ملعارف  ية ا شعوب األ تقلا صل  لل
بغي  ثقايف، كام  ينا شعوب إرشاكل يدية روائع اإلبداع، كام . ملسار ايف ذكلل هذه ا بارها ثقافة  ية اب ثقافة الصا سد ا تقلو ت ل عجت م

متع الصايم بة إىل ا تصادية اب ية وا ية واتر مية ثقا ها  جملأن  سـق لنخي ق ف ية ال . ل ثقايف الصايم هو ثقافة  حوالرتاث ا  ترى يف تفتأل
ية  يدوية الصا ثال ويف احلرف ا يوان الرنة  ياة العادية يف رعاية  ما م لح يدية ) Duodjiمنتجات (حل بري ا تقلويف أشاكل ا لتع ل

شموةل يف هذه احلرف يه . ملا يطر  ثقايف، مادي اكن أم غري مادي، و تكل تراثه ا شعب الصايم احلق يف أن  علو سـ ل مي يلل
يدية وأشاكل  ية ومعارفه ا تقلويطوره، مبا يف ذكل موارده الورا يديتعبريه لث ثقايف ا تقلا ثق. لل تعرض الرتاث ا يوم  لوا ي ايف ل

تغالل  تهسـالصايم خلطر الا يبب عدم حام بو تضطلع بدور همم يف تط. بس ير هذا ويويرى اجمللس الربملاين الصايم أن الو
يديلا ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا ية الفكرية واملوارد الورا تقلنوع من أنواع حامية ا ل تع لث ل  .مللك

 

شلك أسايس ها  شا نظمة  يه ا بدل اذلي متارس  با ن مل طل  :ف

يافنلندا وا سـسويد والرنوجي ورو  ل

 

ية   :فمعلومات إضا

ية قد تروهنا وجهية  فيرىج تقدمي أية معلومات إضا

 

نظمة اكمةل ملناوين الاتصال اب  :ع

نوان الربيدي  SPR, SAMEDIGGI, Angelintie 696, 99870 Inari, Finland :لعا

هاتف  5000 577 35850+ :لا

  :الفاكس

 info@samediggi.fi, rauna.rahko@samediggi.fi :الربيد اإللكرتوين

 samediggi.fi, samediggi.no, sametinget.se :املوقع عىل اإلنرتنت

 

به نظمة و ثل ا لقامس  مل  :مم

ندا يذية يف الربملان الصايم  بفنلراوان راكو، موظفة   نفت

 

 ]ثهناية الويقة[

 


